Geboren 26-04-1934 te Utrecht
Overleden 14-02-2020 in Valkenburg a/d Geul

Lid van de muziekcommissie vanaf 28 februari 1988 t/m 1995.
Ab verzorgde de repetitie en uitvoeringsmappen v. d. juiste muziekwerken.

Toespraak Cees:
In de relatief korte tijd, nadat ik lid werd van het koor en jij al een lange staat van dienst had
als tenor, heb ik jou ervaren als een joviale vent, die genietend van zijn speciaal biertje met
sigaar, jawel, dat mocht toen nog, die ook leuke verhalen kon vertellen uit jouw tijd op de
wilde vaart als marconist en andere taken op het schip, welke je langzaam het vak van drukker
op stuurden, waarmee je later in Het Land Van Valkenburg je vakmanschap als typograaf kon
ten toon spreiden.
We hadden ook dieper gaande gesprekken over geloof, ongeloof en kerkhistorische
ontwikkelingen.
Je was enige tijd mijn fietsmaatje, die me het licht uit de ogen reed op de lange hellingen in het
Land Van Herve op weg naar Banneux.
Met het vorderen van de jaren, begonnen je krachten als gevolg van het haperend motortje
wat af te nemen. Je moest geregeld een pilletje onder je tong koesteren, om de letterlijke
hartenpijn te verzachten.
De heuvels werden voortaan gemeden; in het Maasdal vond je een vaste route naar Maaseik
en terug. Je kocht zelfs een nieuwe renfiets en daarop heb je nog jaren je tochten gemaakt.
Voor het koor verzorgde je sinds jaar en dag de muziekmappen. Je vergroeide zodanig met je
taak, dat “Mappen-Ab” een begrip werd onder de koorleden. Je ging zo ver in de perfectie, dat
elk lid zijn persoonlijk gemerkte stukken in de map kreeg, hetgeen hogelijk gewaardeerd werd.
Nadat je deze taak had overgegeven, brak er toch een tijd aan waarin je de papierwinkel in je
eigen map niet meer gemanaged kreeg: voor jou het signaal om te stoppen.
Je bleef echter zèèr betrokken bij het koor en was van de partij bij elke bijzondere gebeurtenis
of viering.
Bij je afscheid hebben we je niet zò maar als erelid benoemd; het was onze blijk van dank voor
al het werk, dat je verzette ten behoeve van de vereniging.
Dat gevoel is nog zeer levendig.
Wij zijn dan ook erg begaan met Eva, Henny, Jan-Tekke, schoonzoon en -dochter en de
kleinkinderen, voor hen heb je nog oneindig veel meer betekend.

Wij als bestuur en leden van Mannenkoor St Remigius wensen hun allen veel moed en kracht
toe, om verder te gaan zonder jou.
Je blijft in ons hart.
Cees. 21 02-2020

